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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻA BUDOWLANA 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST- B 00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które 
zostaną wykonane w ramach: „Budowa altany i wiaty” realizowanych na działce  nr 92/2 w Tadajówce 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu robót wyszczególnionych w kosztorysie inwestorskim. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawców w języku polskim  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami (Inspektora Nadzoru)  
1.5. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w (Umowie) Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
Budowy oraz dokumentację Projektową i ST. 

1.6. Dokumentacja projektowa 
1.6.1.  Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 

a) przedmiar robót na wykonanie robót inwestycyjnych lub remontowych, 
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 

1.6.2. Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 
a) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
b) Projekt organizacji i harmonogram robót 

1.7. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez (inspektora Nadzoru) Inżyniera, Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić (Inspektora Nadzoru) Inżyniera, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.8. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu i Terenu Budowy w okresie trwania 

realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Placu i Terenu Budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony Środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony Środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

c) Wykonawca stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed: 
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 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
1.10. Ochrona przeciwpożarowa 
a) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
b) Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 

c) materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

d) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
a) materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami 

b) wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 

c) materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 
tego poniesie Zamawiający. 

1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
a) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

b) Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

c) podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi (Inspektora Nadzoru) Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

d) bezzwłocznie powiadomi (Inspektora Nadzoru) Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach mu dostarczonych przez 
Zamawiającego. 

1.13. Określenia podstawowe 

 roboty budowlane- należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 budowa - to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa oraz nadbudowa obiektu budowlanego. Budowa stanowi szczególny rodzaj robót 
budowlanych, powodujący powstanie nowego budynku lub nowej części budynku. 

 przebudowa - zastosowanie znaczących zmian w obrębie struktury konstrukcyjnej, 
wykończeniowej lub instalacyjnej, np. w celu dokonania zamian funkcjonalnych w obiekcie, 
poprawiających z reguły walory użytkowe 

 rozbudowa, nadbudowa - powiększenie istniejącego obiektu, przede wszystkim jego kubatury. 

 remont - należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy 
czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 

 rekonstrukcja - czyli odbudowa, odtworzenie zniszczonego obiektu; termin używany często w 
odniesieniu do zniszczonych obiektów zabytkowych. 

 izolacja termiczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca nadmiernemu 
odpływowi ciepła z budynku - w przypadku stropodachu przez strop ostatniej kondygnacji w okresie 
zimowym, w okresie letnim w czasie upałów zapobiegająca nadmiernemu nagrzewaniu się 
pomieszczeń ostatnich kondygnacji, tworząc określony mikroklimat. 

 Inspektor Nadzoru, Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do 
nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji (umowy) 
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kontraktu. 

 Kierownik budowy (robót) - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

 rejestr obmiarów - akceptowany przez (Inspektora Nadzoru) inżyniera, rejestr z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez (Inspektora Nadzoru) Inżyniera. 

 laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z ocena jakości materiałów oraz Robót. 

 materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacja 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez (Inspektora Nadzoru) Inżyniera. 

 polecenie (Inspektora Nadzoru) Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez(lnspektora Nadzoru) Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 Ślepy kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
a) Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
(Inspektora Nadzoru) Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

b) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
a) Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć (Inspektorowi Nadzoru) Inżynierowi 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

b)  Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
(Inspektorowi Nadzoru) Inżynierowi.  

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
a)  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed ujemnymi skutkami wpływu atmosferycznego, 
zanieczyszczeniem itd, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez (Inspektora Nadzoru) Inżyniera. 

b)  Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z (Inspektora Nadzoru) Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
a)  Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez (Inspektora Nadzoru) Inżyniera. Jeśli 
Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 
zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez (Inspektora 
Nadzoru) Inżyniera. 

b)  Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
a) Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi (Inspektora Nadzoru) 
Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez (Inspektora Nadzoru) 
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
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zgody (Inspektora Nadzoru) Inżyniera. 
3.  SPRZĘT 

3.1. Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez (Inspektora 
Nadzoru) Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez (Inspektora Nadzoru) Inżyniera 

3.2.  Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach (Inspektora Nadzoru) Inżyniera w 
terminie przewidzianym umową. 

3.3.  Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony Środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

3.4.  Wykonawca dostarczy (Inspektorowi Nadzoru) Inżynierowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

3.5.  Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi (Inspektora Nadzoru) Inżyniera o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji (lnspektora Nadzoru) Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. 

3.6.  Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez (Inspektora Nadzoru) Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 

4. TRANSPORT 
4.1.  Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów / sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał (lnspektora Nadzoru) Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakoś 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.2.  Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach (Inspektora Nadzoru) Inżyniera, w 
terminie przewidzianym umową. 

4.3.  Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

4.4.  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót 
a)  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami (Inspektora 
Nadzoru) Inżyniera, 

b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez (Inspektora Nadzoru) Inżyniera. 

c) Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie (Inspektor Nadzoru) Inżynier, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub 
wyznaczenia wysokości przez (lnspektora Nadzoru) Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w (Umowie) 
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji (Inspektor Nadzoru) Inżynier uwzględni wyniki badan materiałów i 
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia (Inspektora Nadzoru) Inżyniera będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Zasady kontroli jakości Robót 
a) celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót, 
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót,  

c) przed zatwierdzeniem systemu kontroli (Inspektor Nadzoru) Inżynier może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający, 

d) wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST, 

e) minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych W przypadku gdy me zostały one tam określone, (Inspektor Nadzoru) Inżynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową, 

f) wykonawca dostarczy (Inspektorowi Nadzoru) Inżynierowi świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań, 

g) (Inspektor Nadzoru) Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. (Inspektor Nadzoru) Inżynier będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
(Inspektor Nadzoru) Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów, 

h) wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 
a) próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, nie wszystkie jednostkowe elementy produkcji mnogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań, 

b)  (Inspektora Nadzoru) Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek, 

c) na zlecenie (Inspektora Nadzoru) Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający, 

d) pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez (Inspektora 
Nadzoru) Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
(Inspektora Nadzoru) Inżyniera. 

6.3. Badania i pomiary 
a) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez (Inspektora Nadzoru) 
Inżyniera, 

b) przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi (Inspektora Nadzoru) 
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji (Inspektora Nadzoru) 
Inżyniera. 

6.4. Raporty z badań 
a) wykonawca będzie przekazywać (Inspektorowi Nadzoru) Inżynierowi kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 

b) wyniki badań (kopie) będą przekazywane (Inspektorowi Nadzoru) Inżynierowi na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego 

6.5. Badania prowadzone przez (Inspektora Nadzoru) Inżyniera 
a)  do celów kontroli jakości i zatwierdzenia (Inspektor Nadzoru) Inżynier uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 



7 

 

materiałów,  
b) (Inspektor Nadzoru) Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

c) (Inspektor Nadzoru) Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to (Inspektor Nadzoru) Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 
(Inspektor Nadzoru) Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a)  certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z  Polską Normą lub  aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. W 
przypadku materiałów, dla których ww. Dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cech,  

c) produkty przemysłowe muszą posiadać ww. Dokumenty wydane przez producenta a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez mego, 

d) kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę (Inspektorowi Nadzoru) 
Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone 

7. Dokumenty budowy 
7.1. Dziennik Budowy 
a) Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

b) zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

c) każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, 

d) dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 

e) załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i (Inspektora Nadzoru) 
Inżyniera. 

f) do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

  datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

  uzgodnienie przez (Inspektora Nadzoru) Inżyniera programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów Robót, 

  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

  uwagi i polecenia (Inspektora Nadzoru) Inżyniera, 

  daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu. 

  zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi. 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
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 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
(Inspektorowi Nadzoru) Inżynierowi do ustosunkowania się, 

 wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje (Inspektora Nadzoru) Inżyniera do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

7.2. Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

7.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Powinny być udostępnione na każde życzenie (Inspektora Nadzoru) Inżyniera 

7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się. oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, protokoły przekazania terenu budowy, 
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
c) protokoły odbioru Robót, 
d) protokoły narad i ustaleń, 
e) korespondencję na budowie. 
7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
(Inspektora Nadzoru) Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
8. OBMIAR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 
a) obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie, 
b) obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu (Inspektora Nadzoru) 

Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym 
terminem, 

c)  wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów, 
d) jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym Kosztorysie 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji (Inspektora 
Nadzoru) Inżyniera na piśmie. 

e) obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i (Inspektora Nadzoru) Inżyniera. 

8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
a) [m] - obmierzane będą wykonane gotowe elementy jednostkowe możliwe do przyjęcia do 

użytkowania i eksploatacji, 
b) [m2]- obmierzane będą wykonane gotowe elementy jednostkowe możliwe do przyjęcia do 

użytkowania i eksploatacji, 
c) [m3] - obmierzane będą wykonane gotowe elementy jednostkowe możliwe do przyjęcia do 

użytkowania i eksploatacji, 
d) [kpl. lub szt.] - obmierzane będą wykonane gotowe elementy jednostkowe możliwe do 

przyjęcia do użytkowania i eksploatacji, 
e) [kpl. ] - obmierzane będą wykonane gotowe elementy jednostkowe możliwe do przyjęcia do 

użytkowania i eksploatacji, (np. wymiana stolarki okiennej wraz z parapetem zewnętrznym i 
wewnętrznym oraz obróbką obsadzenia, malowaniem ościeży wewnątrz i zewnątrz) w 
zależności od opisu w przedmiarze robót i ich scalenia. 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
a) wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez (Inspektora Nadzoru) Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
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dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

b) wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 
przez cały okres trwania robót. 

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
a) obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach 
b) obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
c) roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
d) wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z (Inspektorem Nadzoru) Inżynierem. 

9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1. W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 
a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)  odbiorowi częściowemu, 
c)  odbiorowi wstępnemu 
d)  odbiorowi (ostatecznemu) końcowemu. 
9.2.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu 
b) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
c) odbioru Robót dokonuje (Inspektor Nadzoru) Inżynier. 
d) gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem (Inspektora Nadzoru) Inżyniera. Odbiór będzie 
przeprowadzony 

e) niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie (Inspektora Nadzoru) Inżyniera. 

f) jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia (Inspektor Nadzoru) Inżynier na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi 
ustaleniami 

9.3. Odbiór częściowy Robót 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje (Inspektor Nadzoru) Inżynier. 

9.4. Odbiór (ostateczny) robót 
a) odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 
b) całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie (Inspektora Nadzoru) Inżyniera. 

c) odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
(Inspektora Nadzoru) Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

d) w toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

e) w przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

f) w przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach (Umownych) 



10 

 

Kontraktowych. 
9.5.  Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentacja Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa: jeżeli 
została sporządzona w trakcie realizacji (Umowy) Kontraktu. 

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
c) recepty i ustalenia technologiczne. 
d)  dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
e)  Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
f)  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
g)  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

PZJ. 
h) opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń 

j) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
k) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
l) instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego Robót 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

W przypadku uzbrojenia podziemnego i nadziemnego odbiór ostateczny tych robót może odbyć się 
przed terminem odbioru robót drogowych i organizacji ruchu. W tym przypadku do odbioru ostatecznego 
danej sieci uzbrojenia Wykonawca przygotuje dokumenty wymagane przez poszczególnych gestorów sieci 
uzbrojenia, wyszczególnione w odpowiednich projektach branżowych, warunkach technicznych zasilania, 
Specyfikacjach Technicznych bądź uzgodnieniach. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
9.6. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 9.5. „Odbiór ostateczny Robót". 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Ustalenia ogólne 
a) podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu (tabeli elementów scalonych). 
b) dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość(kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
c) cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

d) ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z pochodnymi kosztami towarzyszącymi, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków i transportu na plac budowy (teren budowy), 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

11.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003 r. z 
póź. zm.) 

11.2. Ustawa o zamówieniach publicznych wg obwieszczenia Prezesa RM z 3 lipca 1998 roku 
(Dz.U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 z póż. zmianami). 
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11.3. Rozporządzenie MSWiAz 26 lutego 1999 roku w sprawie metod i podstaw kosztorysu 
inwestorskiego (Dz.U. z 1999 r. Nr 26, poz. 239). 

11.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w szczegółowego zakresu 
i formy specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072). 

11.5. Rozporządzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r z póż. zm ). 

11.6. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U z 2000 r. Nr 109 poz. 1157 z 
póż. zm.). 

11.7. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U z 1989 r. Nr 30 
poz. 163 z późniejszymi zmianami). 
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ST-B-01.00.00 Roboty ziemne. Zdjęcie warstwy humusu. 
KOD CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru zdjęcia warstwy humusu. 
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji Robót wymienionych w p.1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i przemieszczeniem na odległość do 1 km 
spycharkami, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych z powierzchni projektowanych obiektów 
budowlanych w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-B-01.00.00 

„Wymagania Ogólne" 
2. MATERIAŁY Nie dotyczy. 
3.  SPRZĘT 

3.1. ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-B-01.00.00 
„Wymagania Ogólne". 

3.2.  Sprzęt do zdjęcia humusu. Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy 
humusu należy stosować: 

a) spycharki, 
b) łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
c) koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu. 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania Ogólne". 
4.2.  Transport humusu 
Humus do ponownego wykorzystania należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub 

spycharek albo transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od Wykonawcy. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania Ogólne” 
5.2.  Zdjęcie warstwy humusu 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu 

skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. Humus należy zdejmować mechanicznie z 
zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest 
wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo 
stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę 
humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w 
Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. Grubość zdejmowanej warstwy humusu 
(zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) 
powinna być zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ST lub wskazana przez Inżyniera, według 
faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. 
Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony 
przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie 
intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 
nieorganicznym. Załadunek będzie wykonany przy wykorzystaniu sprzętu wymienionego w punkcie 3, a 
transport w zasięgu 1 km przy użyciu samowywrotowych środków transportu dostępnych dla 
Wykonawcy. 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-B-01.00.00 .Wymagania Ogólne". 
6.2.  Kontrola usunięcia humusu 
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Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z 
obszaru prac ziemnych. 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru robót związanych ze zdjęciem humusu jest: metr kwadratowy [m2] zdjętego 
humusu o danej grubości.. 
8.  ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór robót - stosownie do ST-B-01.00.00 Wymagania ogólne 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje zdjęcie humusu wraz z przemieszczeniem na odległość do 1 km, 
hałdowanie humusu w pryzmy wzdłuż terenu robót. 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE Nie dotyczy. 
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ST-B-01.00.01 ROBOTY ZIEMNE 
KOD PCV 45112500-0 Usuwanie gleby 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru wykopów i nasypów w gruntach I - III kategorii  
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych wp.1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

budowy obejmuje wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I - III) z selekcją części gruntów do 
wykorzystania w innych częściach parku. 

1.4. Określenia podstawowe 
d) budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 

przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia 
e) wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
f) wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m 
g) wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
h) wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m 
i) ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót 

drogowych, 
j) dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 

drogowych 
k) odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z trasą drogową. 

l) wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
m) wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych 
n) pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST-B-01.00.00 "Wymagania ogólne" 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót zgodnie z ST-B-01.00.00 „Wymagania ogólne" 

2.  MATERIAŁY (GRUNTY} 
2.1.  Istniejąca sytuacja gruntowo -wodna 
Na podstawie opracowanej dokumentacji geotechnicznych i warunków gruntowo-wodnych 

stwierdzono, iż budowa geologiczna podłoża nie posadowienie obiektu z zachowaniem normowego 
poziomu obsypania fundamentów min. 1,20 m. W związku z czym należy dokonać wymiany gruntu. 

2.2.  Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nadają się do rozplantowania na terenie parku. 
3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne odnośnie sprzętu. 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zgodnie z ST-B-01.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
3.2.  Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

a) odspajania i wydobywania gruntów (urządzenia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), 
b) jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

itp.), transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),sprzętu 
zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4.  TRANSPORT 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału): jego objętości, technologii odspajania i załadunku. Transport na odległość 1 km. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wykonanie wykopów 
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Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót 
ziemnych. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty me należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w projekcie 
technicznym i geologii.. 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą przystąpienia do 
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę 
czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują 
uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych wynikających z 
niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych 

5.2.  Dokładność wykonania wykopów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż 

±10 cm Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i - 
3 cm. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące 
równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 

5.3.  Odwodnienia pasa robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, 
aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 
nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 
gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze 
strony Zamawiającego za te czynności; jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 

poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie 
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów 
spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej W czasie kontroli szczególną 
uwagę należy zwrócić na: 

a)  odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości. 
b)  zapewnienie stateczności skarp, 
c)  odwodnienie 'wykopów w czasie 'wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d)  dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e)  zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie. 
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 
polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które 
wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie 
wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać 
wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne ulicy i ustali zakres i wielkość 
potrąceń za obniżoną jakość. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
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Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy). 
9.2. Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje, prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

oznakowanie robót, 
9.3. wykonanie wykopu z przemieszczeniem urobku w nasyp na odległość do 1 km odwodnienie 

wykopu na czas jego wykonywania, profilowanie dna wykopów, zagęszczenie powierzchni 
wykopu, 

9.4. zasypanie i zagęszczenie wykopów po robotach instalacyjnych, 
9.5. przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

rozplantowanie urobku na odkładzie. 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
10.2. PN-B-04480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów PN-B-04493 Grunty budowlane. 

Oznaczanie kapilarności biernej BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia 



17 

 

ST-B-01.00.02 Roboty ziemne . Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem. 
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót podczas 

wykonania „Budowa wiaty z grillem w Jerzmanowej na działce nr 547/27 
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1. 
1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy zasypywaniu wykopów przy 

obiektach kubaturowych oraz zagęszczenie gruntu, (posadzki na gruncie). 
1.4.  Określenia podstawowe 
wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia grunt, który 
powinien zawierać się w granicach podanych w projekcie technicznym i geologii. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Rysunkami, ze 

Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania podano w Specyfikacji ST-B-01.00.00 'Wymagania Ogólne" Wymagania 

techniczne. Roboty powinny być wykonane zgodnie z Rysunkami i Specyfikacją. 
2.  MATERIAŁY 
Piasek, żwir, pospółka, kruszywo naturalne Materiały te powinny zagwarantować prawidłowe 
zagęszczenie się i wodoprzepuszczalność nie mniejszą niż 8m/dobę 
3.  SPRZĘT 
Do zagęszczania należy używać: 

  walców wibracyjnych, 
  zagęszczarek płytowych, 
  stopy zagęszczającej 

4.  TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów powinny 

odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasypywanie wykopów 
Zasypywanie wykopów, obsypywanie obiektów kubaturowych powinno być przeprowadzone 

bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed 
rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być oczyszczone z zanieczyszczeń obcych i 
odwodnione. Jeżeli dno wykopu znajdować się będzie pod wodą, niezbędne będzie stwierdzenie 
czystości dna. Do zasypywania powinien być użyty grunt niespoisty, niezamarznięty i bez jakichkolwiek 
zanieczyszczeń (np torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub innych materiałów). 

5.2. Zagęszczanie gruntu zasypowego 
Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość zagęszczanych warstw winna 
wynosić przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi -max. 0.4 
m, 
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany ręcznie. 
Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, do 
naturalnego stopnia zagęszczenia gruntu. 

Przy zagęszczaniu gruntów zasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy: 
 rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim 

sprzętem mechanicznym, 
 warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść 

sprzętu zagęszczającego, 
 Wykopy przy ścianach obiektów kubaturowych zagęszczać warstwami co 20 cm stosując 

zagęszczarki zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wymagany stopień zagęszczenia gruntu wykopu 98% w skali Proctora. Wymagany stopień 
zagęszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora. 

5.3.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Podczas zasypywania gruntu zasypowego należy kontrolować jego zagęszczenie. 

Wymagany stopień zagęszczenia gruntu: 
 wykop (obsypka obiektów) 98% w skali Proctora 
 podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora 
 przy fundamentach stopień zagęszczenia gruntu powinien być taki jak gruntu rodzimego 
6.  OBMIAR ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania ogólne" 
6.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) zasypanych i zagęszczanych wykopów. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania ogólne" . 

8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania ogólne" 
8.2.  Cena jednostki obmiarowej 

cena wykonania 1 m3 zasypania wykopów obejmuje: 
 roboty przygotowawcze 
 zasypanie wykopów 
 zagęszczenie wykopów 

Cena wykonania 1 m3 zagęszczenia podsypki pod posadzki na gruncie obejmuje:  
 roboty przygotowawcze zasypanie wykopów 
 zagęszczenia podsypki pod posadzki na gruncie testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1.  Normy dotyczące robót ziemnych 
a) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
b) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
c) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
d) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
e) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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ST-B-02.00.00 STAL ZBROJENIOWA 
KOD CPV 45262310-7 Zbrojenie 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych 

z wykonaniem zbrojenia niesprężającego betonu konstrukcyjnego  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji . 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z: 

 przygotowaniem zbrojenia 
 montażem zbrojenia 
 kontrola jakości robót i materiałów 

1.4.  Określenia podstawowe 
pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40 mm.  
zbrojenie niesprężyste - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób 
czynny. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 

ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-B-01.00.00. 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Stal zbrojeniowa 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S-

10042. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy. 
2.2.  Asortyment stali 

Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi należy stosować następujące klasy i gatunki stali oraz średnice 
prętów : 

•  stal A-III(34GS)1 A-l (ST3S), A-O (St3S) oraz A-IIIN 
•  średnice od f6-f 12 mm 

3.  SPRZĘT 
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi wyposażenie zbrojami. 

Sprzęt używany do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
4.  TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny odbywać 
się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne w stosunku do prowadzonych robót zgodnie z ST-01 00 00 Wymagania ogólne 

pkt 5 
5.2.  Przygotowanie zbrojenia 
a)  czyszczenie prętów 
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym 

wymagania punktu 5.3.1. należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się, że zanieczyszczenia 
powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. Pręty zatłuszczone lub zabrudzone 
farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. Stal narażona na choćby chwilowe działanie 
słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się 
szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali 
zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera. 

b) prostowanie prętów 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna przekraczać 4 

mm. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 
c) cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 

sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza się 
przy użyciu mechanicznych noży. Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o 
wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć. 
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d)  odgięcia prętów i haki 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 

d. 
Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 
mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być 
nie mniejsza niż : 

•  5d dla stali klasy A-O i A-l 
• 10d dla stali klasy A- III 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają jednocześnie 

wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane 

dla haków. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

e) montaż zbrojenia 
6.  Wymagania ogólne 

Wymaga się następującej klasy stali : A-0, A-l i A - III, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN-77/B-
06200) dla zbrojenia betonu. 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem 
nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami 
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej stali która była wystawiona na działanie 
słonej wody Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed 
betonowaniem. Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie 
oraz zastosowanie innego gatunku stali: zmiany te wymagają zgody pisemnej Inżyniera Beton jest 
zbrojony prętami żebrowanymi o średnicy nie większej niż 12 mm. Końcówki drutów wiązałkowych 
muszą być odgięte do środka betonowanego elementu. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

•  Cmin>0 jeżeli dg<32 mm 
•  Cmin>0+5 jeżeli dg>32 mm 
Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inżyniera i odbiór wpisany do dziennika 

budowy. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

7.  Montowanie zbrojenia 
7.1.  Łączenie prętów za pomocą spawania 

Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
  czołowe, elektryczne, oporowe, 
  nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
  nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
  zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
  zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

7.2.  Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania 
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 
7.3.  Skrzyżowania prętów 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 

dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy 
do 12 mm. 
8.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST-B-01.00.00. 
Niezależnie od tolerancji obowiązują następujące wytyczne: 
  dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 

powinno przekraczać 3% 
  różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać 3mm 
  dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać 25 mm 
  liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna 

przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych 
skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 
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różnice w rozstawie między prętami głównymi w siatce nie powinny przekraczać 5 cm różnice w 
rozstawie strzemion nie powinny przekraczać 2 cm 

9.  OBMIAR ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-B-01.00.00 .Wymagania ogólne" 

10. Obmiar robót ziemnych 
Jednostka obmiarową jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zakładów i prętów montażowych 

11.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-01.00 00 „Wymagania ogólne" 
12.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje: 
  roboty przygotowawcze 
  zakup i dostarczenie materiału, 
  czyszczenie, przygotowanie i montaż zbrojenia 
  testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST 
13.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

13.1. PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości PN-89/H-84023/01. Stal 
określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

13.2. PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu 
13.3. PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych 

zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości.Wymagania i badania. 
13.4. PN-80 H-04310. Próba statyczna rozciągania metali PN-78/H-04408. Technologiczna próba 

zginania. 
13.5. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-77/B-06200 

Konstrukcje stalowe budowlane Wymagania i badania. 
13.6. Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591. 
13.7. Stal zbrojeniowa żebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDiM 

Warszawa 1992. 
13.8.  Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891 Stal zbrojeniowa gatunku 

18G2 i 34GS o użebrowaniu według normy DIN488. ITB. Warszawa 1992. 
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ST-B-02.00.01 BETON KONSTRUKCYJNY 
KOD CPV 45262311-4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI 
1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem elementów żelbetowych zbrojonych wiotkimi prętami i betonowych. 
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w 

punkcie 1.1.. 
1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu elementów 

żelbetowych i betonowych jak; fundamenty, wieńce. 
Zakres robót objętych przez Specyfikację: 

a) Przygotowanie mieszanki betonowej 
b) montaż deskowań 
c) betonowanie i zagęszczanie 
d) pielęgnacja betonu 
1.4.  Określenia podstawowe 
a) beton zwykły-beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 

b) mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu Zaczyn 
cementowy- mieszanina cementu i wody 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 

ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera 
2. MATERIAŁY 

2.1. Drewno 
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-

67/D-95017 
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-

96000 
2.2.  Cement 

Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące właściwości: 
 wysoką wytrzymałość, 
 mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym, 
 wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu. 

Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego na 
działanie agresywnego środowiska, do konstrukcji mostowych należy stosować wyłącznie cement 
portlandzki (bez dodatków), o podwyższonej odporności na wpływy chemiczne. 
 zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S 50-60 %, 

 zawartość glinianu trójwapniowego C3A, możliwie niska, do 7 %, 
 zawartość alkaliów do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %. 

Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzący z każdej dostawy 
musi spełniać wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza się występowania w cemencie 
grudek nie dających się rozgnieść w palcach. Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed 
użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru 
inwestorskiego, w urzędowym laboratorium do badań materiałowych i przekazywać Inżynierowi , kopie 
wszystkich świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy. 

Obowiązkiem Inżyniera jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli istnieje 
podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną. Kontrola cementu winna 
obejmować: oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300, oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-
04300, sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. 
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08. 

2.3.  Kruszywo 
Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla 

kruszyw do betonów klasy powyżej B25). Powinno składać się z elementów niewrażliwych na 
przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani 
rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych Wykonawca 
powinien dostarczyć pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku 
obecności form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w 
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stosunku do alkaliów zawartych w cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne. 
Kruszywo keramzytowe powinno odpowiadać wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie można uzyskać z 
betonu keramzytowego - od 3- 25 Mpa. Beton o strukturze zwartej ,zawierający co najmniej 300 kg/m3 
cementu uważa się za odporny na działanie mrozu. 

a) Kruszywo drobne 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: do 0.25 mm 14 

do 19% do 0.5 mm 33 do 48%, do 1 mm 57 do 76% 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania : 
  zawartość pyłów mineralnych do 1.5% 
 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad 0.1%, 
  zawartość związków siarki do 0.2%, 
  zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25%, 
  zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być 
poddany badaniom niepełnym obejmującym : oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 
oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
obcych wg PN-78/B-06714/12 oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość 
zanieczyszczeń obcych). Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy piasku 
wyników badań pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 

b) Uziarnienie kruszywa 
Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyć 
stałą kompozycję granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych właściwości zarówno 
świeżego betonu (konsystencja, jednorodność, urabialność, zawartość powietrza) jak i stwardniałego 
(wytrzymałość, przepuszczalność, moduł sprężystości, skurcz). 
Krzywa granulometryczna powinna zapewnić uzyskanie maksymalnej szczelności betonu przy 
minimalnym zużyciu cementu i wody. Szczególną uwagę należy zwrócić na uziarnienie piasku w celu 
zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno składać się z co 
najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4 mm nie może być 
większa niż 5%. Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarniema przynależnego do frakcji niższej w 
ilości przewyższającej 15% i uziamienia przynależnego do frakcji wyższej w ilości przekraczającej 10% 
całego składu frakcji. 

2.4.  Woda 
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiały 

budowlane. Woda do betonów i zapraw." Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych 
wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. Woda powinna 
być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do założonej wytrzymałości i stopnia 
urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody zawarte w kruszywie, w sposób 
pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c nie większego niż 0,50. 

2.5.  Dodatki i domieszki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu 

napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być 
zaopiniowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów . Zaleca się doświadczalne sprawdzenie 
skuteczności domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowej. 

W celu uzyskana betonów w dużym stopniu nieprzepuszczalnych i trwałych o niskim stosunku 
w/c i wysokiej urabialności, zaleca się stosować plastyfikatory oraz środki napowietrzające. 

Rodzaj domieszki należy uzgodnić z Inżynierem na etapie zatwierdzania recepty na beton. 
Warunkiem zastosowania określonej domieszki jest aktualna aprobata techniczna IBDiM 

Domieszki należy stosować do mieszanek betonowych wykonywanych przy użyciu cementów 
portlandzkich marki 35 i wyższych.  

Dodatek w postaci włókna stalowego powinien posiadać aprobatę techniczną zależności od 
rodzaju włókien produkowane sąjako proste posiadające haczykowate zakończenia oraz z tłoczeniami na 
powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezpośrednio do mieszanki w ilościach 20-90 kg/m3 betonu. 

a)  Dodatki uplastyczniające - plastyfikatory 
Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę konsystencji mieszanki o 1 stopień w dół bez 

zmiany składu betonu i przy założonej wytrzymałości. Zmniejszenie ilości wody zarobowej dla 
uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatorów wynosi 10 do 20%, zagęszczenie 
i szczelność betonu są większe. Ulega podwyższeniu odporność na korozję siarczanową. 

b)  Dodatki uszczelniające 
Sposób działania to zagęszczanie struktury betonu, przez co następuje podwyższenie 
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wodoszczelności. Optymalna ilość powietrza w mieszance wynosi 3 do 5% Dodatki napowietrzające 
zwiększają urabialność, plastyczność, jednorodność, i wodoszczelność mieszanki betonowej. 
3. SPRZĘT 

3.1.  Deskowania 
Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 

zaakceptowanego przez Inżyniera, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną technologią 
3.2.  Mieszanka betonowa 
Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane 

oględzinom Inżyniera. Instalacje te powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy 
wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. Silosy na cement muszą mieć zapewnioną 
doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. Wagi do dozowania cementu powinny być 
kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiące i rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji, a następnie 
przynajmniej raz na rok. Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc. 
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek musi 
zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na zewnątrz. 
4. TRANSPORT 

4.1.  Deskowania 
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 

asortymentu pod względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. Transport elementów 
przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki transportu powinien 
zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu. 
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 

4.2.  Mieszanka betonowa 
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu 

odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu. 
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas 
transportu nie powinien być dłuższy niż: 

 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C, 

 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C, 

 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C. 
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca 

wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod 
warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku W/ 
C w betonie przy wylocie. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania 
mieszanki na odległość nie większą od 10 m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany 
przy użyciu betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. 
Obowiązkiem Inżyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej 
wymaganiom. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wytwarzanie betonu 
Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z 

niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez Inżyniera. 
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być 

wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o 
większej dokładności. 

Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być 
dokonywane z dokładnością 2%. odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. 
Zarób powinien być jednorodny. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej 
szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie 
może być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze mieszanki. Inżynier może 
zezwolić na stosowanie środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich 
zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać 
przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej Ost.C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy 
Inżynier wyda każdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania. Skład mieszanki 
betonowej powinien zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 10st.C), średnie wymagane wytrzymałości 
na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG W przypadku 
odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu (np. Prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w 
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warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne 
cechy betonu. Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2 (Wartość stosunku w/c nie większa niż 
0,5. Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się 
badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek 
poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych w 
odpowiednim punkcie. 

Przy doświadczalnym ustalaniu uziamienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad : 

 stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak 
w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości, 

 zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie 
oraz nie powinien przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie 
grubym do 31.5 mm. 

Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego 
mieszankę betonową należy wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie 
uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i 
większym od wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 
zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu. 

Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu: 400 kg/m3 dla B30,  
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera. 

5.2. Wykończenie powierzchni betonowych 
a) powierzchnie niewidoczne - nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących 

powierzchni, które nie będą odkryte po ukończeniu robót, 
b) powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i 

wygląd. Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak 
zmontowane i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu 
deskowanie powinno być tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca 
powinien zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inżyniera. Nie 
są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy metalowe,  

c) wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia. Jeśli 
Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla widocznych 
powierzchni betonowych po wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez 
Inżyniera, składający się z poziomych i pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, 
natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny występować w miejscach przebiegu 
tych linii (pionowych lub poziomych), 

d) wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych Powierzchnie niewidoczne: 
e) powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie wyrównać i 

wygładzić, aby otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są wymagane, 
jeżeli powierzchnie te nie służą jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych 
opisanych poniżej. 

Powierzchnie widoczne: 
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i 

wygląd. Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak zmontowane i 
zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno być 
tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien zlikwidować jakiekolwiek wady w 
wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inżyniera. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone 
elementy metalowe. Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego 
pochodzenia. Wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po 
wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez Inżyniera, składający się z poziomych i 
pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne 
powinny występować w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych). 

5.3. Wykonanie deskowania 
Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką 

konstrukcji pod wpływem ciężaru ułożonego betonu. 
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu 

oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich 
powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN/B-
03200. 

Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej 
masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, 
sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać 
łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być tak szczelne, 
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aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Można stosować szalunki metalowe i 
podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do tych szalunków winny mieć grubość 
zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być zagłębione. Klamry lub inne 
urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich usunięcia bez zniszczeń 
betonu. Śruby, pręty, ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część 
pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po 
ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy usuwać 
wszelkie rozporki i zastrzały z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni 
betonu). Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy trójkątnej 
o boku 15 do 25 mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania o 
rozpiętości ponad 3 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowana w odwrotnym kierunku od 
ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego 
ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. Deskowania powinny być wykonane ściśle według 
Rysunków, przed wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość 
jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidłowość wykonania 
deskowania powinna być stwierdzona przez Inżyniera. Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim 
czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie 
należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym 
przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem. Deskowania nie impregnowane 
przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane woda. Uwaga! Zamiast 
deskowania dopuszcza się zastosowanie szalunków systemowych. 

5.4. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 
a) Zalecenia ogólne 
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i akceptacji 
przez Inżyniera dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie. Betonowanie może zostać 
rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inżyniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do 
dziennika budowy. 
Przy betonowaniu konstrukcji mostowych należy zachować następujące warunki: 

  deskowanie należy starannie oczyścić przez przedmuchanie sprężonym powietrzem 
  przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym 

do stosowania w budownictwie, który powoduje ułatwienie przy rozdeskowaniu konstrukcji i 
poprawienie wyglądu powierzchni betonowych czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych, zapewniających wymaganą grubość otuliny, 

  betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5st.C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa przed pierwszym zamarznięciem W 
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wymaga 
to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej 
układania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni; 
prace betoniarskie powinny być prowadzone wówczas pod bezpośrednim nadzorem Inżyniera, 

  mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.75m od powierzchni, na którą spada; w 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej 
(do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m), 

  wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min 6000 drgań/min z buławami o średnicy < 0.65 
odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 

poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmować powoli 
w stanie wibrującym, 

  kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R promień 
skutecznego działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m, 

  belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

  czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sek., 

  zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 
od 1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalać doświadczalnie, 
aby nie powstawały martwe pola, a mocowanie powinno być trwałe i sztywne. 

Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany 
jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego 
przy betonowanym elemencie Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne 
powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i 



27 

 

kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione 
zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w 
granicach, które Inżynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i 
odtworzeniu Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy.  
Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą 
z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1.0 cm pod wykończoną powierzchnią 
betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form 
deskowania powinny być zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych 
wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek 
mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem 
uniknięcia rozsegregowania składników. 
Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inżyniera 
Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne 
betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może 
nastąpić tylko po oczyszczeniu, wy szczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inżynier 
może, jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia 
przerw. W tym przypadku praca winna być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne. 

b) Zalecenia dotyczące betonowania elementów 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
 przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40cm 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać 
wibratorami wgłębnymi, 

 w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. 
W płytach o grubości >12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne. 
Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne). Celem 
ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno być prowadzone całąjej 
szerokością, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed 
betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie. 
c)  Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 
7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest 
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, 
a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda 
stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania 
betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozform owy wan i e konstrukcji 
może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne), 
zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty). Preparat do pielęgnacji 
powierzchni betonu zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys 
skurczowych ( zwiększa odporność na działanie soli 
odladzających, podwyższa mrozoodporność i wodoszczelność). Przed stosowaniem preparat należy 
dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje się równomiernie cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 0,5-
2 godz. po jego ułożeniu 

d)  Usterki wykonania 
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne. 

Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane 1 cm 
otulenia zbrojenia betonu a długości rys nie przekraczają: 

 podwójnej szerokości belek i 1,0 m dla rys podłużnych, 
 połowy szerokości belki i 1.0 m dla rys poprzecznych. 
Pustki, raki i wy kruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu jest nie 

mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której występują jest nie większa niż 0.5% powierzchni 
odpowiedniej ściany. 

5.5. Deskowania 
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami 

wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są w rozdziale 
dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

5.6.  Wymagane właściwości betonu 
Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i 
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mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inżynierowi: 
  próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość, 
  propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa, 
  rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków i 
domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i 
przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s], 
  sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu, 
  wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach 
w kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250, 
  określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części, 
  projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. 
Inżynier wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu 

dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezależnie od 
przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. Wyżej wymienione badania winny być 
wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, 
d. 

Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez Inżyniera, 
który wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodności właściwości 
materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej przedłożonymi. 

5.7. Wytrzymałość i trwałość betonów 
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być 

pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny być pobrane 
oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i 
dla każdego wykonywanego odrębnie segmentu płyty pomostu. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z 
udziałem przedstawiciela Inżyniera ze spisaniem protokołu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki 
oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokółem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z 
podpisami Inżyniera i kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inżyniera przez jedną dobę w formach, a następnie 
po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3. 

Pierwsza seria próbek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inżyniera w obecności 
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom 
twardnienia, według dyspozycji podanych przez Inżyniera. 

Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod warunkiem, że 
wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju betonu 
wyliczona wg.6.3.4. będzie odpowiadała klasie betonu me niższej niż wskazana w obliczeniach 
statycznych i na rysunkach projektu. Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być 
poddane badaniom w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla każdego z 
niżej wymienionych rodzajów betonu: 

 betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10% 
próbek, 

 betony zwykłe zbrojone - przynajmniej 20% próbek. 
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu w 

wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu 
przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, należy poddać badaniom w 
Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony jest 
beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inżynier może zgodnie ze swoimi uprawnieniami 
wstrzymać betonowanie, a wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek 
odszkodowań. Jeżeli z badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającą klasie betonu nie niższej niż 
wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robót. Jeśli 
jednak z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od 
wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, 
wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do 
wykonania innych zabiegów, które zaproponowane przez wykonawcę muszą być przed wprowadzeniem 
formalnie zatwierdzone przez Inżyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim), jest stałością określonych 
właściwości w obecności czynników wywołujących degradację. Próba trwałości jest wykonywana przez 
poddanie próbek 100 cykli zamrażania i rozmrażania. 
Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach : 

 zmniejszenie modułu sprężystości 20% 
 utrata masy 2% 
 rozszerzalność liniowa 2% 
 współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek, 
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 8 po cyklach zamrażania 10cm/sek. 
Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na 

przewidzianą ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i innych 
prób do uznania Inżyniera pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania. 

5.8.  Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 
a) Zakres kontroli 

Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu: Inżynier ma 
prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub 
betonów celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym. Kontroli podlegają następujące 
właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250 

 konsystencja mieszanki betonowej, 
 zawartość powietrza w mieszance betonowej. 
 wytrzymałość betonu na ściskanie, 
 nasiąkliwość betonu, 
 odporność betonu na działanie mrozu, 
 przepuszczalność wody przez beton. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m in. 

podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie 
liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inżynier może zażądać 
wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba 
sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp. 

b) Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej 

i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. 
Różnice pomiędzy przyjętą a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie powinny przekroczyć 

 + 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be. 
 + 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej 
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę 

zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo-wodnego, 
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych. 

c)  Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej 

oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie 
nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5 
próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc. 

d)  Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu 
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych 

w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach 
wyciętych z konstrukcji. Do sprawdzenia stopnia mrozoodporności betonu w elementach jezdni i innych 
konstrukcjach szczególnie narażonych na styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie 
metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopień mrozoodporności betonu F 150 jest 
osiągnięty jeśli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrażania-odmrażania próbek spełnione są poniższe 
warunki: 

Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250,: 
 próbka nie wykazuje pęknięć, 
 łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, 
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie jest większe 

niż 20%. 
Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-88/B-06250, 
 próbka nie wykazuje pęknięć, 
 ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w żadnej 

próbce wartości 0.05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 
e)  Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton 
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w 

warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 
5000 m3 betonu. Wymagany stopień wodoszczelności betonu W 8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem 
wody 0.8 MPa w czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza się oznak 
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przesiąkania wody. 
6. Dokumentacja badań 

Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów. 
7. Badania i odbiory konstrukcji betonowych 

7.1.  Badania w czasie budowy 
Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na 

sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z Rysunkami i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy 
produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość 
ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być 
wpisane do dziennika budowy. 

 sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w 
dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi. 
 sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem i 
porównanie z Rysunkami. 
Badania polegają na stwierdzeniu : 

 zgodności podstawowych wymiarów z Rysunkami, 
 zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego. 
 zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych .wielkości podniesienia wykonawczego, 
 prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 

 sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia 
wszystkich śrub w konstrukcji. 
 sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i 
porównanie z rysunkami oraz PN-63/B-06251. 
 sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i 
porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 
 sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251 
Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków. 

7.2.  Badania po zakończeniu budowy 
Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie pomiarów 

na zgodność z rysunkami w zakresie: 
 podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku do dojazdów, 
 rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu. 

 sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów z 
badań prowadzonych w czasie budowy. 

7.3.  Badania dodatkowe 
Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy 

lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 
8.  OBMIAR ROBÓT 
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania ogólne' pkt 7. 
  Obmiar robót betonowych - jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) konstrukcji betonowej 
lub żelbetowej. 
9.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
10.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej obejmuje: 
 próby przygotowawcze 
 projektowanie mieszanki betonowej 
 przygotowanie mieszanki betonowej 
 transport mieszanki betonowej 
 deskowanie. 
 układanie mieszanki betonowej, 
 pielęgnacja betonu, - pomiary i badania wymagane w Specyfikacji 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe  
 PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  
 PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia  
 PN-59/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych  
 PN-88/M-82121 Śruby z łbem kwadratowym  
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 PN-88/M-82151 Nakrętki kwadratowe  
 PN-85/M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym  

 PN-85/M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
 BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym 
  Normy dotyczące betonu PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia. 

 PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych  
 PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek. 
 PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

 PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań  
 PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
 PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych  

 PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
 PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
 PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
 PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 

 PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią.  
 PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych.  
 PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 
 PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.  
 PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie.  

 PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych. 
 BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych.  

 PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 
 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
 BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie. 
 BN-78/6736-02 Beton zwykły. Beton towarowy. 
 BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu. 
 BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania składników betonu. 
 BN-76/6722-04 Kruszywo z keramzytu 
 Normy dotyczące konstrukcji betonowych 
 PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
 Projektowanie 
 PN-77/S-10040 Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 
 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
 PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
 PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
 Standardowa metodyka badań i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywność stosowania 
domieszek chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986. 
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ST-B-02.00.02 BETON KONSTRUKCYJNY B-10 , B-7,5 
KOD CPV 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 
1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 

wykonaniem "chudego betonu” z betonu klasy B10 i B-7.5 Specyfikacje dotyczące betonu, jego 
składników: cementu, kruszywa, wody oraz domieszek i dodatków są zgodne z normą PN-88/B-06250. 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Beton podkładowy pod fundamenty i posadzki 
2.  MATERIAŁY 

Do betonu klasy < B25 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 63,0 mm. Żwir 
powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu" dla marki minimum 20 w 
zakresie cech fizycznych i chemicznych (skał osadowych - węglowe, piaskowce, krzemionkowe).  

W kruszywie grubym tj. w grysach i żwirach dopuszcza się grudki gliny w ilości 0.5 %.  
Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0 - 6 3  mm.  
Dodatki i domieszki do betonu.  
Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje się dodatków i domieszek. 

3.  SPRZĘT 
Jak w punkcie 3 Specyfikacji ST-B-03.00.01. 

4.  TRANSPORT 
Jak w punkcie 4 Specyfikacji ST-B-03.00.01 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
Jak w punkcie 5 Specyfikacji ST-B-03.00.01. do punktu 5.1. Wytwarzanie betonu. 

 zawartość piasku w stosie okruchowym nie powinien przekraczać 32% 

 minimalna ilość cementu powinna wynosić 230 kg/m3 

 mrozoodporność betonu niekonstrukcyjnego < B25 powinna być nie mniejsza od F 50 

 dopuszcza się ręczne zagęszczenie betonu . Zalecenia dotyczące betonowania elementów. 

 nie dotyczy betonu niekonstrukcyjnego . Pielęgnacja i warunki rozformowania betonu 
dojrzewającego normalnie. 

 przy pielęgnacji betonu nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wodę jest niedopuszczalne 

 rozformowanie konstrukcji - boczne deskowanie może nastąpić po 3 dniach Usterki wykonania 

 dopuszcza się rysy na powierzchni betonu do 0,5 mm 

 dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą: 

 wymiary w planie ± 5 cm 

 rzędne wierzchu betonu ± 2 cm 

 płaszczyzny i krawędzie - odchylenie od pionu ± 2 cm 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Jak w punkcie 6 ST-03.00.01. z uwagami: 

 do pkt 6.2.1. Zalecenia do projektowania betonów wysokiej wytrzymałości, do betonu stosować 
żwir, piasek gruboziarnisty kruszywo marki 20 możliwie bez frakcji 0 do 0,25 mm. Ilość cementu na 
1m3 betonu nie powinna być większa niż 400 kg. beton nie musi być sprawdzany na 
przepuszczalność wody .. 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Jak w punkcie 7 Specyfikacji ST-03.00.01. 

8.  PODSTAWA ODBIORU 
Jak w punkcie 8 Specyfikacji ST-B-03.00.01 
9.  PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Jak w punkcie 9 Specyfikacji ST-B-03.00.01 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Jak w punkcie 10 Specyfikacji ST-B-03.00.01 
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ST-B-02.00.03 IZOLACJA CIENKA ELEMENTÓW BETONOWYCH 
1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 

wykonywaniem izolacji części konstrukcji stykających się z gruntem  
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem izolacji, na elementach konstrukcji stykających się z gruntem zasypowym, na których nie 
będzie wykonywana izolacja papowa czyli na zewnętrznych powierzchniach obiektów kubaturowych oraz 
kanałów. 

1.4.  Określenia podstawowe 

 m2 izolacji - m2 zabezpieczonej powierzchni betonu 

 powłoka bezszwowa- rzadka masa asfaltowa do zabezpieczania stosowana jako izolacja na 
rozpuszczalnikach wodnych oraz bez rozpuszczalników organicznych. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera. Izolacja powinna: wykazywać 
przyczepność do podłoża 
2.  MATERIAŁY 

Emulsja asfaltowa na bazie rozpuszczalnika wodnego posiadająca wymagane aprobaty techniczne 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. Materiały muszą uzyskać aprobatę Inżyniera. W 
pomieszczeniach sanitarnych jako pionową izolacje ścian należy użyć bezszwowej powłoki mineralnej 
zaakceptowanej przez Inżyniera. Materiały powinny spełniać wymagania PN-69/B-10260 
3.  SPRZĘT 

Sprzęt używany do układania izolacji musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Do nakładania poszczególnych warstw izolacji służą pędzle lub szczotki. 

4.  TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych 

powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Izolacja bezszwowa 
Izolacja bezszwowa może być wykonana na zimno lub na gorąco na powłokę układaną na gorąco 

podgrzewa się do odpowiedniej temperatury [np. 180 st C dla asfaltów i 100 st C dla smoły] w specjalnym 
kotle i następnie pędzlami nanosi się na przygotowana powierzchnie wg p5.2 warstwa grubości 1-2 mm. 
Jeżeli powłoka ma być dwuwarstwowa warstwę górną można układać dopiero po całkowitym stwardnieniu 
warstwy dolnej. 

Powłokę na zimno wykonuje się z masy o konsystencji ciastowatej .która nanosi się na powierzchnie 
twardym pędzlem lub szczotka. W ten sposób nakłada się jedna warstwę jako powłokę gruntująca lub tez 
dwie , trzy jako izolacje na szorstkich podłożach . 

5.2.  Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolację 
Podłoże pod izolację powinno być suche i czyste /bez luźnych ziaren, kurzu itp./. Przed 

nakładaniem powłoki izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zostać oczyszczona przez 
piaskowanie. 
Podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany. 

5.3.  Sposób wykonania izolacji 
a)  Gruntowanie 

Preparat rozprowadzać na podkładzie wyłącznie przy pomocy gęstych szczotek. Aparaty 
natryskowe do gruntowania nie mogą być stosowane. Jeżeli producent dopuszcza również inną metodę 
aplikacji za zgodą Inżyniera można jej użyć. 

Gruntowanie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5 st C i poniżej 35 st C. W elementach 
nowobudowanych gruntowanie można rozpocząć nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia 
betonowania. Zaleca się jednak aby beton był co najmniej 28 dniowy. 
Nanoszenie kolejnej warstwy może nastąpić nie wcześniej niż po 12 godzinach. 
b)  Izolacja wodoochronna 

Do rozprowadzania właściwej warstwy izolacyjnej można przystąpić dopiero po całkowitym 
wyschnięciu powierzchni betonowej po gruntowaniu. Emulsja asfaltowa, rozprowadzona w postaci warstwy 
gr 1 mm wysycha w ciągu 48 godz. pozostawiając na podłożu błonę bitumiczną silnie do niego przywartą. 
W porze chłodnej emulsję asfaltową, należy przed rozpoczęciem układania izolacji doprowadzić do temp.  
+ 18 st C w której daje się on łatwo rozprowadzać przy pomocy gęstej szczotki. 
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6. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania 
techniczne  

 PN-98/B-24620 Powłoki hydroizolacyjne. 

 Instrukcja producenta 
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ST-B-03.00.00 Roboty murowe z bloczków betonowych M-6 
CPV 45262000-1 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 

odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie ścian murowanych z bloczków betonowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektów. ST i poleceniami Inżyniera. 

1.6. Wymogi formalne 
Wykonanie robót murowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie 

w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Roboty murowe winny być 
wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 

1.7. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji 
(dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót). 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań. 

2.  MATERIAŁY 
2.1. Wymagania dla materiałów 

a) Bloczki betonowe 
Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typu M6 powinny mieć kształt 

prostopadłościanu o wymiarach długość 36cm, szerokość 25cm, wysokość 12cm. Bloczki muszą 
spełniać wymagania normy BN-80/6775-03 oraz posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa. Bloczki służą do 
wznoszenia ścian konstrukcyjnych, w tym ścian fundamentowych wykonywanych poniżej terenu 
bezpośrednio na ławach fundamentowych. 

b) Zaprawy murarskie 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 
przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. 
Zaprawa powinna być zużyta: 

 zaprawa cementowo-wapienna - w czasie 3 godziny,  

 zaprawa cementowa - w czasie 2 godziny. 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny 

lub kopalny. 
Woda do zapraw powinna spełniać wymagania PN-C-04630. 
Proporcje składników zapraw przy określonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w 

zależności od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504. 
c)  Cement 
Do wykonania zapraw należy stosować cement portlandzki bez dodatków marki 32,5 wg normy 

PN- B-19701. 
d)  Wapno hydratyzowane 
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celów budowlanych (zapraw) odpowiada 

normie PN-B-30302. W celu dogaszania nie zgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno 
na 24 do 36 godzin przed jego użyciem. 

e)  Kruszywo 
Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw występują w przyrodzie w formie 

naturalnej i muszą odpowiadać normie PN-B-06711. 
3.  SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4.  TRANSPORT 

  transport bloczków betonowych odbywa się na paletach w pakietach zabezpieczonych folią. 
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  suchą zaprawę w workach transportować samochodem, zabezpieczając worki przed 
uszkodzeniem i zawilgoceniem. 

5. Magazynowanie 
 bloczki betonowe należy składować na placu budowy na składowisku otwartym, 
 w okresie zimowym należy je zabezpieczyć matami przed oblodzeniem, 

6.  WYKONANIE ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 

6.2. Wymagania przy wykonywaniu robót murowych 
a) przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, 

sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych 
robót. 

b) przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań 
ścian fundamentowych. 

c) mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, 
otworów itp. 

d) mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. różnica poziomów 
poszczególnych części murów nie powinna przekraczać 3 m. dla murów z bloczków i 
pustaków. 

e) elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
f) każda ściana powinna być wykonana z bloczków jednego wymiaru i jednej klasy. 
g) 7 izolację wodoszczelną należy zawsze wykonać na wysokości co najmniej 15cm nad 

terenem, a dla ścian z bloczków betonu komórkowego 50cm nad terenem. 
h) roboty murowe można prowadzić w temperaturze poniżej ooc pod warunkiem stosowania 

środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, 
określonych w odpowiednich przepisach. 

i) w przypadku przerwania robót na dłuższy czas, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. 

7.  KONTROLA JAKOŚCI 
7.1. Bloczki betonowe 
Dostarczone na budowę bloczki betonowe muszą spełniać wymagania określone w niniejszej 

ST oraz być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. Odbioru dokonuje się 
komisyjnie. Do każdej partii dostarczonych materiałów powinno być dołączone przez producenta 
zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w 
odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

7.2. Zaprawa cementowo-wapienna  
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować: 
•  konsystencję, 

 markę, zgodnie z PN-B-14501. 

 badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza się wg PN-B-04500. Badanie polega 
na określeniu głębokości zanurzenia stoSka pomiarowego w zaprawie. 

 badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza się zgodnie z PN-B-04500 Badanie polega 
na pomiarze wytrzymałości na ściskanie w MPa na próbkach w formie beleczek o wymiarach 
4x4x16cm. 

8.  OBMIAR ROBÓT 
 ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie 

rysunków roboczych. 
 nakład liczony na 1 m3 ściany. 
 grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 
 długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych 
 z obmiarów murów odlicza się otwory drzwiowe i inne. 
 nie odlicza się bruzd na instalację gniazd. 

9.  ODBIÓR ROBÓT 
9.1.  Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi 

decyzjami Inżyniera. 
9.2. Odbiór robót 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 

wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi 
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zasadami wiązania W zakresie robót murowych kontroli jakości podlega: 
a)  sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 
b)  sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań). 
c)  sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy. 
d)  odbiór robót murowych 
e)  sprawdzenie podstawowych wymiarów i odchyłek i ich porównanie z dopuszczalnymi, 
f)  odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków, ale po osadzeniu 

stolarki. 
g)  Tolerancje i odchyłki robót murowych wg PN-B-10020 
h)  w wymiarach poziomych i w wysokości pomieszczeń +/-20mm 
i)  w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku +/-50mm 
j)  w grubości murów o grubości 1/4c, 1/2c i 1c równa odpowiedniej odchyłce wymiaru cegły 
k)  w grubości murów ponad 1c pełnych +/-10mm 
l)  w grubości murów ponad 1c szczelinowych +/-20mm 
m)  wymiary otworów o wielkości do 100cm: +6/-3mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość 
n)  wymiary otworów o wielkości ponad 100cm: +10/-5mm na szerokość, +15/-10mm na 

wysokość 
o)  grubość spoin pionowych murów na zaprawie: 12mm +5/-2mm 
p)  grubość spoin poziomych murów na zaprawie: 10mm +/-5mm 
q)  zwichrowanie i skrzywienie powierzchni względem płaszczyzny: dla murów spoinowanych: 

3mm/1m. i 10mm dla całej ściany dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla całej 
ściany 

r)  odchylenie krawędzi od linii prostej: 
s) dla murów spoinowanych: 2mm/1m. najwięcej 1szt./2m. dla murów nie spoinowanych: 

4mm/1m. najwięcej 2szt/2m. 
t)  odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego: 
u) dla murów spoinowanych: 3mm/1m , 6mm/kondygnację, 20mm/wysokość budynku dla murów 

nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnację, 30mm/wysokość budynku 
v)  odchylenie od kierunku poziomego górnej krawędzi każdej warstwy: dla muru spoinowanego: 

1mm/1m., 15mm/długość budynku 
w) dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/długość budynku 
x)  odchylenie od kierunku poziomego górnej warstwy pod stropem: dla muru spoinowanego: 

1mm/1m. , 10mm/długość budynku dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/długość 
budynku 

y)  odchylenie kąta płaszczyzn przecinających się od projektu: dla murów spoinowanych: 3mm 
z) dla murów nie spoinowanych: 6mm 

10.  PODSTAWY PŁATNOŚCI - m3 wykonanego muru 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

  PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i 
tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80) 

  PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

  PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 

  PN-B-30000 Cement portlandzki. 

  PN-B-30020 Wapno 

  PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom I. Część 1 
Budownictwo ogólne. Arkady 
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ST-B-03.00.01 KONSTRUKCJE I ELEMENTY MUROWE 
KOD CPV 45262522-6 Roboty murarskie 

1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji i elementów murowych Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1 

1.2.  Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem konstrukcji i elementów murowych. 
1.3.  Określenia podstawowe 

Cegły i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją Technicznąoraz zaleceniami Inżyniera 

2.  MATERIAŁY 
2.1. Bloczki betonowe 
Bloczki betonowe powinny mieć kształt prawidłowego prostopadłościanu o prostych krawędziach  

i o równych powierzchniach Przełom bloczka powinien wykazywać właściwy stopień zagęszczenia betonu, 
dokładność przemieszania wszystkich składników i brak zanieczyszczeń kruszywa obcymi ciałami 
szkodliwymi dla struktury elementów. 
Powierzchnie zewnętrzne pustaków powinny być bez raków , guzów lub wgłębień, krawędzie - nie 
poszczerbione, naroża - nie poobijane 

Nasiąkliwość wagowa bloków powinna mieścić się w granicach do 10 do 20%. 
Przy odbiorze bloczków na budowie należy dokonać sprawdzenia:  

 wymiarów i wielkości skrzywień krawędzi i powierzchni  

 wielkości oraz liczby i odbić naroży  

 wielkości i liczby pęknięć  

 przełomu 
Ze względu na skurcz nie należy pustaków wbudowywać wcześniej niż po 10 tygodniach od daty 

ich wyprodukowania Bloczki betonowe muszą posiadać wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

2.2. Zaprawy 
Z zapraw cementowych zaleca się stosowanie klasy M5 lub M10. Jednak z uwagi na korzyści 

wynikające z zastosowania w zaprawie wapna hydratyzowanego (łatwiejsze nakładanie zaprawy, większa 
plastyczność, naturalność wapna) przede wszystkim zaleca się stosowanie zaprawy cementowo- 
wapiennej klasy M5. 

3.  SPRZĘT 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w 

poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 
4.  TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez 
producentów. 

5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonania murów 

Mury należy wykonywać warstwami , zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek , wyskoków, otworów itp. W 
pierwszej kolejności należy wykonać mury nośne .Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej 
długości. Różnica poziomów poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku nie 
powinna przekraczać 3 m. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować 
strzępia zazębne końcowe. Cegły lub inne elementy układane powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 
murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 
moczyć wodą. Stosowanie cegły, bloczków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod 
warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloczków lub 
pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych 
należy zawsze wykonać na wysokości co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji 
wodoszczelnej murów fundamentowych Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze 
wznoszeniem murów. Wykonywanie konstrukcji murowych grubszych niż 1 cegła dopuszcza się w 
temperaturze poniżej OoC pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie 
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zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Przy wznawianiu robót należy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

W zwykłych murach ceglanych jeżeli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować grubość 
normową spoiny: 

 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać  
17 mm, a minimalna 10 mm. 

 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i porzecznych , przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm a minimalna 5 mm  

Mury z betonowych pustaków należy układać z zachowaniem prawidłowego wiązania poszczególnych 
warstw od pionu i poziomu i przykryciem pionowych spoin między pustakami warstwy dolnej przez pustaki 
warstwy górnej. Przed przystąpieniem do murowania należy pustaki oczyścić z kurzu. Przy stosowaniu 
zaprawy cementowej do murowania silnie obciążonych filarów lub ścian należy pustaki przed 
wmurowaniem dobrze zwilżyć wodą. 

Grubość spoiny poziomej może się wahać w granicach od10 do 15 mm, a grubość spoin pionowych - 
od 10 do 20 mm 
Wnęki i bruzdy dla instalacji należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem muru. 
Licowanie ścian cegłą licówką, zwykłą, klinkierową lub płytami z kamieni sztucznych należy wykonać po 
zakończeniu wszystkich robot stanu surowego. Okładzina powinna być trwale połączona z podłożem lub 
podkładem Jeżeli materiał okładzinowy jest przewidziany do przyklejenia do podłoża lub osadzenia na 
zaprawie musi on być połączony z podłożem na całej powierzchni. Przed przystąpieniem do robot należy 
materiał sprawdzić pod względem jednolitości barwy. 

6.  ODBIORY ROBÓT MUROWYCH 
6.1.  Podstawy odbioru robót murowych 

Podstawą dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
zatwierdzona dokumentacja techniczna; 
dziennik budowy; 

 zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów; 

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli roboty te nie były 
odnotowane w dzienniku budowy; 

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów; 

 wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zalecane; 

 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku Odbiór robót 
murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale 
po osadzeniu stolarki (ościeżnic). 

6.2.  Odbiór murów z cegły, bloczków komórkowych 
Mury z cegły i bloczków komórkowych i wapienno-piaskowych powinny być wykonywane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków wykonania 
robót Sprawdzenie jakości cegieł i bloczków należy przeprowadzać pośrednio na podstawie wpisów do 
dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymogami 
dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. 
Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymogami obowiązujących 
norm Okładziny powinny być wykonane z zachowaniem szczególnej staranności. Wymagane jest dokładne 
dopasowanie okładziny w narożach i w miejscach styku z innymi elementami. Okładzina nie może mieć 
plam. pęknięć, zarysowań, i odstawać od podłoża . 

6.3.  Ocena wyników badań przy odbiorze 
Jeżeli badania wykażą zgodność wykonywanych robót z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to 

należy je uznać za zgodne z wymogami norm. 
W razie uznawania całości lub części robót za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami należy ustalić ,czy w 
danym przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień niniejszych ST 
zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość wykonywanych elementów i i konstrukcji 
murowych Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być odpowiednio zabezpieczone , rozebrane i 
wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie przedstawione do odbioru. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego muru oraz licowania ścian 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania ogólne" 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. - Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty przygotowawcze 

 zakup i dostawę materiałów 

 wykonanie muru z bloczków 

 licowanie ścian budynku 

 obmurowanie ścian fundamentowych i kominów 

 licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 

 ustawienie i rozebranie rusztowań 

 testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. 
Terminologia" PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji 
budowlanych. Technologia (Arkusz krajowy) 

 PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne" 

 PN-90/B-03001 „Konstrukcje i podłoża budowli" 

 PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia" PN-B-
03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia") ZmianaAZI) 
PN-B88/B-03004 „Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie" PN-B-
03340:1999 „Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia" 

 PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze" 

 PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne" 

 PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe". 

 PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia. 

 PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych PN-76/B-06000 Cement. 
Pobieranie i przygotowywanie próbek. 

 PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

 PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań PN-76/B-
06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych PN-
78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych PN-
78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

 PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren PN-77/B-06714/17 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

 PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 

 PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią. PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych.  

 PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową  

 PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.  

 PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie. 

 PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych. 

 BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 

 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

 BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie. 

 BN-78/6736-02 Beton zwykły. Beton towarowy. 

 BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu. 

 BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania składników betonu. 

 ITB-AT-15-3876/99 Bloki wapienno-piaskowe SILKA M 

 Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania Instrukcja producenta izolacji. 
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ST-B-04.00.00 Tynki 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych „Budowa wiaty z grillem w Jerzmanowej na działce nr 
547/27 "". 

1.2. Zakres robót 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych obiektów tzn.: 

 B 04.01.00 Tynki wewnętrzne, 

 B 04.01.01 Tynki cementowo-wapienne,  

 B 04.01.02 Suche tynki, 

 B 04.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne. 

 B 04.03.00 Tynki zewnętrzne. 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór tynków wewnętrznych i zewnętrznych obiektów. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami (Inspektora Nadzoru) Inżyniera i wymaganiami 

2. MATERI AŁY 
2.1.  Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

 do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

  niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

  nie zawierać domieszek organicznych, 

 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm, 

 do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty, 

 do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5 mm 

2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

 przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

 zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok 3 godzin. 

 do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

 do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°c. 

 do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą 
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4.  Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 Wymagania: 

 barwa - wg wzorca producenta 

 nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 

 wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 Mpa 

 odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

 stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 
  gatunek I 80% 
  gatunek II 75% 

2.5.  Wykładziny z kamienia naturalnego - wg dokumentacji projektowej wykonawczej 
2.6.  Materiały do suchych tynków 
  płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 
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  zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
 łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego., roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. 
b) zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 

po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
c) tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie 
przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 
wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

d) zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur 
świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 
zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży spoiny w murach kamiennych 
a) w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
b) zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
c) bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

d)  nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.3.  Wykonywania tynków trójwarstwowych 

a) tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

b) gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

c) należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie 
o stosunku 1:1:4, -w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 
stosunku 1:1:2. 

5.4.  Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych 
a) okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy 
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

b) podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

c) do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 
osiadania murów budynku. 

d) bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i 
brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

e) na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 
podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej 
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 
5 lub 3. 

f) elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie 
czystej. 

g) temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 
+5°C. 

h) dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 
być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 
mm na długości łaty dwumetrowej. 

5.5.  Wykonywanie suchych tynków 
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: bezpośrednio na podłożu - na deskowaniu 

o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej, 
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a) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, 
umocowanych do podłoża. 

b) mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 
przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby 
płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do 
sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). Złącza płyt 
należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą 
gipsową. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

 wymiarów i kształtu płytek 

 liczby szczerb i pęknięć, 

 odporności na uderzenia, 

 w przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać, 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku 
wykładziny zewnętrznej). 

6.2.  Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3.  Płyty gipsowo-karton owe 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m

2
- Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez (Inspektora nadzoru) Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2 Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 
a) ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją techniczną 
b) dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. iii od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. 

c) odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
d) pionowego - me większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
e) poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp ). 
f) niedopuszczalne są następujące wady: 
g) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 
h) trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
8.3.  Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 

od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 
8.4.  Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne •Wg punktu 5.4 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI T 
9.1. Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie zaprawy, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

 osiatkowanie bruzd. 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 reperacje tynków po dziurach i hakach, 
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 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
9.2. Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 przygotowanie podłoża, 

 mocowanie płyt z zabezpieczeniem naroży wypukłych, wklęsłych i spoin ze szpachlowaniem, 

 uporządkowanie miejsca pracy. 
9.3. Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje:  

 przygotowanie zaprawy, 

 przygotowanie podłoża, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 moczenie płytek, docinanie płytek, 

 ustawienie i rozbiórką rusztowań, 

 wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

 zamurowanie przebić, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 reperacje tynków, 

 oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych; 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze; 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja Pobieranie próbek; 

 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane; 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy; 

 PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia 
naturalnego; 

 PN-B-11205 1997 Elementy kamienne; 

 PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze; 

 PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe



 

ST-B-05.00.00. KONSTRUKCJE DREWNIANE 
KOD CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 

1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji drewnianych  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem konstrukcji drewnianych 

1.4.  Określenia podstawowe 

 więźba dachowa - drewniana konstrukcja dachu, 

 płatwie, krokwie słupy - stanowią elementy składowe więźby dachowej, 

 deskowanie, ołacenie, nadbitki -elementy drewniane podkładu pod pokrycie dachu; 

 płyty OSB - element deskownic. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 

ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inżyniera. 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 
a) drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych norm 

państwowych 
b) konstrukcje lub elementy powinny być wykonane z tarcicy sosnowej lub świerkowej Drobne 

elementy konstrukcyjne w postaci, wkładek, kołków, klocków, płytek itp. powinny być z drewna 
twardego - dębowego akacjowego lub innego o podobnych właściwościach 

W konstrukcjach budowlanych należy stosować drewno następujących klas jakości, 
charakteryzujących się wytrzymałością na zginanie: C24, C30, C-35, C40. Tarcica konstrukcyjna 
sortowana wytrzymałościowo metodami maszynowymi może być zakwalifikowana do jednej z 
wymienionych klas, jeżeli jej wytrzymałość charakterystyczna na zginanie i moduł sprężystości będą nie 
mniejsze niż podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w PN-B03150:2000, 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić:  
a) dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie więcej niż 20% b/ dla konstrukcji na 

otwartym powietrzu - nie więcej niż 23%,  
b) dla konstrukcji klejonych - nie więcej niż 15%, 

Klasa drewna, z jakiego należy wykonać poszczególne elementy nośne konstrukcji z drewna 
powinna być podana na rysunkach roboczych w dokumentacji technicznej. 

Wymagania ogólne dotyczące zabezpieczeń konstrukcji z drewna. 
Konstrukcje z drewna powinny być chronione przed długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich 

fazach ich wykonania. Części konstrukcji podlegającej zabezpieczeniu przed wilgocią powinny być 
zaznaczone w dokumentacji technicznej. Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna stykające się z 
elementami i częściami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych materiałów chłonących wilgoć 
powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci z tych materiałów i elementów - za 
pomocą izolacji przeciwwilgociowej 

Części i elementy budynków wykonane z drewna powinny być zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem (np. w łazienkach, kuchniach, pomieszczeniach technologicznych itp.) przez izolacje 
przeciwwilgociową lub zastosowanie właściwego rozwiązania konstrukcyjnego. Rozwiązanie konstrukcyjne 
powinno umożliwić odsychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie. Środki zabezpieczające przed 
wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed wilgocią elementów i konstrukcji powinny być 
dostosowane do rodzaju konstrukcji, użytych materiałów budowlanych oraz warunków środowiskowych, w 
jakich konstrukcja z drewna będzie eksploatowana Środki i materiały do zabezpieczenia konstrukcji lub jej 
elementów przed zawilgoceniem powinny odpowiadać normom państwowym, a w przypadku ich braku - 
powinny być dopuszczono do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej. 

Środki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów z drewna w pomieszczeniach przeznaczonych 
na pobyt ludzi nie może powodować zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia. 
Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna przed ogniem powinien być określony przez 
dokumentacje. Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania 
w budownictwie normami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej Środki i materiały 
do wykonywania zabezpieczeń chemoodpornych konstrukcji z drewna powinny być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie normami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. 
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Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny być zabezpieczone przed korozja 
biologiczną. Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie państwowej lub w 
instrukcjach wydanych przez ITB. Środki chemiczne do zabezpieczania elementów i konstrukcji z drewna 
przed korozja biologiczną i owadami nie powinny powodować korozji łączników metalowych miejsca 
podlegające specjalnym zabezpieczeniom przed korozja biologiczna powinny być określone w 
dokumentacji technicznej. 

2.2.  Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukcji z drewna 
W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchyłek wymiarowych lub klasy dokładności 

wykonania, odchyłka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna być większa niż 1/200 wymiaru 
2.3.  Łączniki 
Przyjęte łączniki oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewnianej, w postaci gwoździ budowlanych 

powinny spełniać wymogi postawione w dokumentacji technicznej złącza na gwoździe zawarte w PN_B-
031150:2000 

Gwoździe należy wbijać według jednego z trzech układów:  
a) prostokątnego  
b) przestawionego  
c) w zakosy 
W układach wbijania gwoździ wyróżnia się szeregi i rzędy. Szeregi powinny biegnąć wzdłuż 

włókien drewna, a rzędy - w poprzek lub ukośnie do włókien drewna 
Zastosowane łączniki powinny posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

3. SPRZĘT 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w 

poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 

zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez 
producentów.

5.  ODBIORY JAKOŚCI 
5.1. Odbiory międzyoperacyjne i częściowe 
Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzone w przypadkach wykonania 

poszczególnych fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników oraz w przypadku kiedy nie będzie 
dostępu do wykonanych elementów konstrukcji przy odbiorze końcowym. Z każdego odbioru powinien być 
sporządzony protokół w którym powinna być również zawarta techniczna ocena wykonanych robót. 

Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 
a) zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną b/ rodzaj i klasa użytego drewna oraz 

wymiary elementów 
b) sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia W 

szczególności powinny być sprawdzone rozstawy krokwi, płatwi i łat  spadki połaci, 
prawidłowość wykonania deskowania wraz z odbojami i włazami dachowymi 

5.2.  Odbiór końcowy 
a) odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do 

odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 
b) dokumentacje techniczną obiektu i robót 
c) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atesty) jakości użytych materiałów 
d) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
e) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót 
f) pisemne uzasadnienia odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny 
g) odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 
h) zgodność konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi b/ prawidłowość 

kształtów i głównych wymiarów konstrukcji c/ prawidłowość podparcia konstrukcji na 
podporach d/ dopuszczalne odchyłki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego. 

5.3.  Ocena wykonania konstrukcji 
Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonane roboty za 

właściwe. Przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń dało wynik ujemny, należy uznać całość lub część 
za wykonane niewłaściwie. 

W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwe należy ustalić, czy stwierdzone 
odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu budowli 
lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z 
przeznaczenie powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawiony 
ponownie do odbioru. 

Konstrukcje nie spełniające wymagań postawionych w niniejszych specyfikacjach lecz uznane za 
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pewne konstrukcyjnie i nie zagrażają bezpieczeństwu budowli i nie uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie 
z przeznaczeniem, mogą być przyjęte po obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną komisyjne dla 
danego przypadku. 

6.  OBMIAR ROBÓT 

 jednostką obmiaru jest 1 m3 dla konstrukcji, 

 jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego deskowania, 

 jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego ołacenia,  

 jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych ścianek drewnianych,  

 jednostką obmiaru jest 1m2 zadaszenia ze sklejki wodoodpornej, 

 jednostką obmiaru jest 1 m2 zadaszenia wiatrołapu, 
7.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne
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testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
Ceną wykonania 1m2 deskowania, ołacenia i ścianek drewnianych obejmuje: roboty 

przygotowawcze zakup i dostawę materiałów wykonanie deskowania wykonanie ołacenia wykonanie 
konstrukcji ścianek z płyt laminowanych wykonanie zadaszenia ze sklejki i płyt testy i pomiary zgodnie z 
pkt. 6 ST 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 385:1999 „Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakościowe i 
minimalne wymagania produkcyjne" 

 PN-EN 912:2000 „Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w 
konstrukcjach drewnianych.” 

 PN-EN 26891:1997 „Konstrukcje drewniane Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne zasady 
określenia wytrzymałości i odkształceń" 

 PN-ISO 2445:1994,.Złącza w budownictwie. Podstawowe zasady" 

 PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. 
Technologia." PN-ISO 8930/Ak: 1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji 
budowlanych. Technologia." (Arkusz Krajowy) 

 PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne." 

 PN-B-01042:1999 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane." 

 PN-B—03000 „Projekty budowlane. Obliczenia statyczne." 

 PN-79/B-0.001 „Konstrukcja i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń" 

 PN-B-03150:2000 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane’ 

 PN-B-03150/Az1:2001 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie . 

 Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 

 Instrukcja producentów łączników 

 Certyfikat zgodności Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT -06-0356/2000 r 

 Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001 materiał niezapalny wg PN- B -02874/1996 .załącznik A wydane 
przez CNBOP. 
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ST-B-05.00.01. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI Z DREWNA 
KOD CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 

wykonywaniem zabezpieczenia p. pożarowego i p. grzybowego konstrukcji więźby dachowych obiektów 
kubaturowych  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem impregnacji elementów drewnianych więźby dachowej. 
1.4.  Określenia podstawowe 

 impregnaty grzybobójcze i ognioochronne - preparaty chemiczne uodparniają elementy 
drewniane przed działaniem ognia, owadów i grzybów. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 

za ich zgodność z rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inżyniera. 
Parametry techniczne: 

 barwa wg PN -76/C-04906 – białoszara,  

 zapach wg PN-76/C-04906 - słaby niedrażniący, 

 konsystencja wg PN-76/C-04906-wilgotny proszek,  

 zawartość wody wolnej wg PN-76/C-04906-do 5 %, 

 zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417-do 1% 

 rozpuszczalność w wodzie dla 20 % roztworu wg PN-76/C-04906-do 220% PH 20% roztworu 
wg PN-76/C-04906-5 

 lepkość kinetyczna roztworów wodnych w temperaturze 20 
o
C dla stężenia 20% wg PN-77/C-

04014-1,53 cSt 

 temperatura krzepnięcia roztworów dla stężenia 20%~4,80 
o
C napięcie powierzchniowe w 

temperaturze 18 
o
C dla stężenia 20 %-0,0730 N/M gęstość w temperaturze 20 

o
C wg PN-85/C-

04004 -1,089 g/cm3 agresywność korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C04904 - średnia 

 skuteczność zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-87/8826-02 przy naniesieniu 
40kg/mj materiał trudno zapalny przy naniesieniu 200 g/m3 materiał trudno zapalny wartość 
grzybobójcza oznaczona metoda agarowa -klockowa przeciwko podstawczakom wg PN-76/C-
04903 - nie więcej niż 4kg/m3 

 substancje lotne przechodzące do powietrza : badania na wolny formaldehyd wg PN-76/Z-
04045/02 brak substancji lotnych badania na amoniak wg PN-71/Z-04041-brak substancji 
lotnych graniczna wartość owadobójcza dla stężenia 5% wg BN-63/6058-03; po 3 mcach - 
23,3 kg/m3 po 6 m- cach-23,3kg/m3 

2. SPRZĘT 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w 

poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 
3. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak 
aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez 
producentów. 

4. WYKONANIE ROBÓT 
Drewno i materiały drewnopodobne stosowane przy wznoszeniu obiektów budowlanych powinny 

być uodpornione na niszczące działanie czynników biologicznych przez zastosowanie właściwych i 
dopuszczalnych środków impregnacyjnych, ponadto należy zwiększyć odporność na działanie ognia. 

Wymagania techniczne dla ochrony drewna oraz wykonywanych z nich konstrukcji budowlanych 
przed korozją biologiczną powinny być podane w fazie projektowania elementu i w toku wykonywania 
robót. Wszystkie środki impregnacyjne, stosowane do ochrony drewna i materiałów 
drewnopochodnych, powinny mieć pozytywne orzeczenie Państwowego Zakładu Higieny. 

Największe zagrożenia elementów drewnianych i drewnopochodnych: rozwój pleśni rozwój 
grzybów owady żrące w drewnie, 

Elementy drewniane opierać na murach za pośrednictwem przekładek z drewna twardego i 
papy asfaltowej. 

4.1. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych środkami 
ochrony drewna 
Roboty zabezpieczające drewno środkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny być 



50 

 

wykonywane na wyodrębnionym stanowisku roboczym, do którego powinny mieć dostęp 
tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju robotach.Stanowisko robocze powinno: 

a) mieć powierzchnię dostosowaną do wykonywania impregnacji danego rodzaju materiałów 
lub konstrukcji, 

b) być wyposażone w urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania robót w warunkach 
minimalnego zagrożenia środowiska i osób wykonujących dany rodzaj ochrony drewna,  

c) umożliwiać zachowanie wymaganych warunków zdrowotnych osobom wykonujących 
roboty zabezpieczające, 

d) umożliwić zachowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z aktualnie 
obowiązujących przepisów, 

e) być wyposażone w środki i sprzęt ochrony przeciwpożarowej, 
f) być wyposażone w podstawowe urządzenia higieniczno-sanitarne, w ciepłą wodę środki 

myjące oraz zestaw leków dla pierwszej pomocy lekarskiej. Roboty zabezpieczające 
drewno środkami ochronnymi mogą wykonywać osoby które uzyskały pozytywna opinię 
lekarską do wykonywania tego typu robót. Pracownicy powinni być wyposażeni we 
właściwe okulary i odzież ochronną, która po zakończeniu pracy powinna być przesuszona 
i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do przechowywania tej odzieży.  

4.2. Zabezpieczenie drewna na budowie może być wykonywane metodą, 
a) próżniowo-ciśnieniową przy użyciu różnych urządzeń impregnacyjnych - w przypadkach 

gdy elementy lub konstrukcje będą eksploatowane w środowisku o wysokim stopniu 
zagrożenia biologicznego,  

b) powierzchniowego zabezpieczenia przez kąpiel w odpowiednio przygotowanych 
zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie.  

4.3. Elementy z drewna powinny być przed przystąpieniem do nasycania środkami 
ochrony drewna odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia 
tymi środkami powinno być:  

a) oczyszczone (po zakończeniu jego obróbki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju 
zanieczyszczeń, jak np. resztki kory, łyka. zaprawy, powłok malarskich itp.  

b) wilgotności nie większej niż 20% - w wypadku nasycania środkami olejowymi i o 
wilgotności 10% w przypadku nasycania roztworami środków solnych: w przypadku 
stwierdzenia wilgotności większej od wartości podanych drewno przeznaczone do 
zabezpieczenia środkami ochronnymi powinno być dosuszone w suszarniach lub przez 
sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się impregnowanie 
drewna o wilgotności do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania 
szczegółowej instrukcji określającej przebieg procesu technologicznego nasycania drewno 
mokre o wilgotności powyżej 30%, dopuszcza się impregnować wyłącznie przez kąpiel 
długotrwałą w roztworach o dużym stężeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju 
kąpieli środków, 

4.4. Zabezpieczenie drewna środkami ochronnymi może być dokonane następującymi 
metodami: 

a) impregnacja metodą próżniowo-ciśnieniową powinna być wykonana wg instrukcji obsługi 
urządzenia uwzględniającej specyficzne parametry technologiczne; 

b) impregnacja metodą kąpieli powinna być dokonana w zbiornikach (wannach) betonowych, 
metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do 
impregnowanych elementów. Długość kąpieli oraz temperatura kąpieli uzależniona jest od 
instrukcji stosowania opracowanej przez producenta preparatu. 

c) impregnacja metodą smarowania powinna być stosowana przy niewielkim zakresie robót 
impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupełniający przy metodzie natrysku i kąpieli. 
Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstępach czasu do 2 i więcej godzin w zależności 
od rodzaju środka i temperatury otoczenia, powinno być przeprowadzone, za pomocą 
pędzli, miękkich szczotek itp. impregnacja metodą natrysku może być wykonywana za 
pomocą pistoletów natryskowych podłączonych do sprężarki. Minimalna liczba zabiegów 
2-krotny natrysk, w odstępach do 2 i więcej godzin w zależności od rodzaju środka i 
temperatury otoczenia usunięcie resztek kory, łyka zaprawy itp.)  

4.5. Sprawność i czystość sprzętu impregnacyjnego 
a) prawidłowość przeprowadzenia zabiegów impregnacyjnych, dotrzymywanie czasu kąpieli i 

przewidzianej liczby powtórzeń zabiegów natryskiem lub smarowaniem, równomierność 
nanoszenia impregnatu metodą natryskową lub smarowania, całkowite zanurzenie w 
kąpieli impregnacyjnej, właściwe stężenie i temperatura cieczy impregnacyjnej, normy 
zużycia impregnatu, głębokość wniknięcia impregnatu (na próbkach), 

b) skuteczność wysezonowania zaimpregnowanych elementów (stopień wilgotności 
końcowej elementów przed ich wbudowaniem, stopień zaniku uciążliwego zapachu 
wonnych środków zabezpieczających w impregnowanym materiale) 
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5. KONTROLA JAKOŚCI 
5.1. Odbiory materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić 
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 
Materiały w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem a budzą wątpliwości, 
powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. 

5.2. Odbiory międzyfazowe 
Kontrolę robót zabezpieczających środkami ochrony drewna należy przeprowadzać podczas 

trwania robót i po zakończenia każdego etapu pracy. Kontrolę powinny przeprowadzać osoby 
przeszkolone w zakresie robót impregnacyjnych. 

Należy sprawdzać: 
a) zgodność z atestami państwowymi lub świadectwami dopuszczającymi dany środek do 

stosowania w budownictwie 
b) prawidłowość składowania materiałów z drewna pod dachem w stosach na słupach 

betonowych, na przekładkach itp. 
c) przygotowanie impregnatów (rodzaj, stężenie robocze, brak zanieczyszczeń temperatura 

kąpieli itp.  
przygotowanie materiałów do impregnacji (po zakończeniu obróbki mechanicznej 
elementów, 
usunięcie resztek kory, łyka zaprawy itp.) 

d) sprawność i czystość sprzętu impregnacyjnego, 
e) prawidłowość przeprowadzenia zabiegów impregnacyjnych, dotrzymywanie czasu kąpieli i 

przewidzianej liczby powtórzeń zabiegów natryskiem lub smarowaniem, równomierność 
nanoszenia impregnatu metodą natryskową lub smarowania, całkowite zanurzenie w 
kąpieli impregnacyjnej, właściwe stężenie i temperatura cieczy impregnacyjnej, normy 
zużycia impregnatu, głębokość wniknięcia impregnatu (na próbkach) 

f) skuteczność wysezonowania zaimpregnowanych elementów (stopień wilgotności 
końcowej elementów przed ich wbudowaniem, stopień zaniku uciążliwego zapachu 
wonnych środków zabezpieczających w impregnowanym materiale) 

g) kontrolę wykonywanych robót w konstrukcjach podlegających zakryciu należy 
przeprowadzić przed ich zakryciem 

h) wyniki przeprowadzonej kontroli jakości robót impregnacyjnych należy zanotować w 
dzienniku budowy i sporządzić protokół. 

5.3. Odbiór robót zabezpieczających 
Po zakończeniu robót zabezpieczających określonej partii elementów należy dokonać odbioru 

jakościowego i ilościowego przed montażem. 
Odbiór jakościowy powinien obejmować sprawdzenie właściwego doboru metod i środków 

impregnacyjnych, w zależności od przeznaczenia elementów i stopnia ich zagrożenia, a przede 
wszystkim ocenę jakości wykonanych robót z uwzględnieniem również zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących dokonanych kontroli bieżących i okresowych. 

Odbiór ilościowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna określeniu ilości 
środka impregnacyjnego, która wniknęła w jednostkę pomiaru drewna. Dokonuje się tego na 
podstawie analizy zużytych materiałów impregnacyjnych, głębokości nasycenia i innych danych. Do 
drewna okrągłego, drewna tartego i płyt izolacyjnych należy stosować jako jednostkę pomiarową m2. 
Wyjątkiem jest impregnacja za pomocą kąpieli, przy której obmiaru należy dokonać w m3. Materiały 
wypełniające - również w m 3 .  

6.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 elementów drewnianych zabezpieczonych przed ogniem i grzybami 
7.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania zabezpieczenia 1 m3 konstrukcji drewnianej: roboty przygotowawcze zakup i 

dostawę materiałów 
zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatami antygrzybicznymi i przeciwpożarowymi testy i 
pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 



52 

 

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-75/C-04901 Środki ochronne drewna .Oznaczenia głębokości wnikania w drewno  

 PN-76/C-04902 Środki ochrony drewna Oznaczenia lotności 

 PN-76/C-04903 Środki ochrony drewna Oznaczenia wartości grzybobójczej metoda agarowa- 
klockowa przeciwko podstawczakom [Basidiomycetes]. 

 PN-74/C-04904 Środki ochrony drewna Badania agresywności korozyjnej w odniesieniu do 
stali . PN-76/C-04905 Środki ochrony drewna Badania przenikania przez tynki i powłoki 
lakierowane PN-76/C-04906 Środki ochrony drewna Ogólne wymagania i badania . 

 PN-72/C-04907 Środki ochrony drewna Oznaczenia wpływu na wytrzymałość drewna . 

 PN-76/C-04908 Środki ochrony drewna Oznaczenie stopnia wytrzymałości metoda 
biologiczna . PN-80/C-04909 Środki ochrony drewna Oznaczenia wartości grzybobójczej 
środków chemicznych przeciwko grzybom powodującym szary rozkład drewna . 

 PN-63/C-6053-04 Środki ochrony drewna Oznaczenia metoda klockowa skuteczności 
zabezpieczenia drewna przed owadami . 

 Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 

 Aprobata techniczna dopuszczająca FOBOS M-2 do stosowania w budownictwie [Nr 
Świadectwa 915/92 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na podstawie 
orzeczeń Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie z dnia 4 lutego 1992 roku 
dopuszczającego preparat do impregnacji materiałów budowlanych i wykończeniowych 
stosowanych w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi Ocena higieniczna Nr 109/B-
741/92 Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie z kwietnia 
1992 roku [nr pracy SK 407/NP.-412/91] stwierdzającej trudnozapalność drewna i materiałów 
drewnopochodnych zaimpregnowanych preparatem FOBOS M-2 Zakładu Drewna i Korozji 
Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 15.10.1992 roku [praca nr SK-407-535/ND-
604/91] stwierdzającego przydatność do powszechnego zastosowania preparatu FOBOS M-2 
w celu ochrony materiałów drzewnych przed korozja biologiczna . 
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ST - B 06.00.00 ROBOTY BLACHARSKIE I DEKARSKIE 
KOD CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

dekarskich i blacharskich. 
1.2. Zakres robót 

Specyfikacje Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. oraz tabeli przedmiaru w występujących 
pozycjach z robotami dekarskimi i blacharskimi. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera i wymaganiami ogólnymi podanymi w  
ST - B 00.00.00. 
2. MATERIAŁY 

 blacha powlekana płaska i blachodachówkowa o grubości 0,50 mm, 

 rynny i rury spustowe jako elementy prefabrykowane z PCV  

 listwy wykańczające i inne drobne akcesoria do robót dekarskich 
3. SPRZĘT 

 specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, 
poziomice, piony, łaty, drabiny itp. 

4. TRANSPORT 

 samochodowy odpowiedni do transportowanego materiału i ręczny. 

 przygotowanie połaci dachowych do pokrycia blachą. 

 wypoziomowanie kalenic i okapów. 

 układanie kolejnych płyt z wykonaniem zakładek i rąbków według zaleceń 
systemowych •producenta materiału pokrycia. 

 kalenice, kosze i okapy należy obrobić, zapewniając szczelność, na łączeniach stosować 
(prawidłowo zamontować uszczelnienia systemowe proponowane przez producenta pokryć 
dachowych) w następnej kolejności kit dekarski . 

 rynny wykonane z zachowaniem spadków, szczelności i właściwych dylatacji. 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów poziomów 
pionów estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidłowości spadów rynien oraz 
zastosowania właściwych materiałów przewidzianych do wykonania robót. 
6. OBMIAR ROBÓT 

Jednostki obmiaru - pozycje tabeli przedmiaru [m] i [m2] wykonanych robót. 
7. ODBIÓR ROBÓT 

Według niniejszej specyfikacji i wymagań ogólnych podanych w ST - B 00.00.00. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Po odbiorze ostatecznym robót według wymagań ogólnych podanych w ST - B 0.00.00. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej. 

 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Własności materiałowe blachy cynkowo-
tytanowej.  

 


